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Förslag till föredragningslista vid
Visingsö Tornerspelsförenings årsmöte
den 23/2-2014 klockan 17.00.
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens ekonomiska rapport
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av föreningens ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Budget- och verksamhetsplan
17. Styrelsens förslag
-

Medlemsavgift
Beskyddare 2014

18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Visingsö Tornerspelsförening 2013
Visingsö Tornerspelsförening är en ideell förening med hemort
Visingsö som har som syfte att främja kulturella ändamål genom
att driva tornerspel på Visingsö. Föreningen är öppen för alla. Här
nedan redovisas i korthet föreningens verksamhet 2013.
Tornerspel 2013
Tornerspelen 2012 var resultatmässigt sämre än 2011 då det
gjordes en större satsning till 2012 års spel, så när planeringen
satte igång inför 2013 års Tornerspel fick vi ”go back to basic”. Nu
gällde det att vara rädd om varenda krona då kapital ej kommer in
förrän under tornerspelshelgen. För första gången under
Tornerspelens historia bokades tre medeltidsband, Rävspel &
Kråksång, Faunus och Medeltidsbandet Själ, trots att det var skralt
i kassakistan fick vi dessa tre band bokade för samma peng som vi
året innan fått två band för. Tornerspelen 2013 skulle ju förbättras,
förskönas och ytterligare upplevelser tillföras detta är ett av de
återkommande målen varje år. Vi fick låna läktare som använts till
Spektakel – om och kring ett kungamord som spelades i under juli
på Wisingsborg, dessa placerades på rännarbanans långsida mot
Vättern och i mitten byggdes en ”kungascen” med tygtak samt tre
troner. Under torneringen så hade vi givetvis besök av kungen,
drottningen och även biskopen. Karl Ytterberg känd från SVTs
”Barda” dök upp även till detta år och i år var han här båda
dagarna. Den 17-18 augusti 2013 var det så dags för föreningens
tredje tornerspel. Lördagen bjöd på blåsigt väder som avtog lite
under dagen och kvällen med gästabud blev trots allt en torr och
lugn historia (I alla fall vädermässigt). Under gästabudet underhöll
musikerna, gycklarna och i år även riddarna som bjöd på ett
fantastiskt mörkerspel med eld där även gycklarna bjöd på en
grym eldshow. Karls läger var även i år riktigt populärt bland barn
och ungdomar men även bland vuxna. Han hade liksom förra året
svärdsskola och prova på bågskytte. Förutom detta fanns
Gycklarna Knaster & Knas (våra husgycklare) givetvis på plats och
självklart Lord Severin Unicorn (Benny Svensson) var på plats
med totalt 10 riddare som tävlade i kämpalekar och torneringar.
Medeltidsföreningen Ekengaard fanns på plats för att höja
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stämningen och erbjuda yxkastning och bågskytte. Vi hade även
besök av Medeltidsföreningen JUD från Jönköping. Höglandets
Historiska Fäkt Sällskap hade uppvisningar i svärdshantering.
Självklart fanns det en stor medeltidsmarknad med tyger, mat,
godis, smycken och mycket annat. Tornerspelet blev även 2013 ett
lyckat evenemang med ca 3000 besökare.
”Hantverksträffar”
Inför Tornerspelet är det en hel del som ska tillverkas och
repareras, medlemmarna träffades löpande under sommaren för
att tillverka rekvisita för att kunna försköna tornerspelsområdet.
Det tillverkades bland annat en ny scen till Kungen, svärdet i
stenen fick en ansiktslyftning och även mini torneringen
fräschades till.
Hemsidan och sociala medier
Hemsidan har förbättrats under året med mer bland annat
information och bilder. TLLIT sponsrar föreningen med support
gällande hemsidan och detta uppskattas mycket. Föreningen finns
även på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter där
information läggs upp löpande. De sociala medierna är viktiga för
föreningen då man får ut information snabbt och spridningen är
stor.
Studieresor
Under 2013 har styrelsen varit på en kombinerad studie- och
avslutningsresa den gick till Söderköping för att besöka
”Söderköpings Gästabud”.
Beskyddare
För att se dels hur intresset och det dolda engagemanget bland
öborna var inför Tornerspelet och dels för att få in ett litet
startkapital inför förberedelserna gjordes ett utskick till samtliga
hushåll på ön om att man kunde bli ”Beskyddare av Visingsö
Tornerspel 2013”. Som beskyddare fick man ett beskyddarbevis,
man blev omnämnd under beskyddare på hemsidan och på
området under tornerspelen, två ”pins” med beskyddarlogo på
samt två biljetter till tornerspelet. Vi fick totalt in 33 stycken
beskyddare och tackar varmt för detta stöd.
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Årsmöte och styrelsemöten.
Den 23 februari 2013 höll föreningen årsmöte klockan 12.00 i VAIS
klubbstuga. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd
föreningen de närvarande på fika och planer inför Tornerspelet
2013 diskuterades.
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden.
Medlemmar och styrelsen
Medlemsantalet vid årsskiftet var 7 st.
Styrelsens ledamöter har under året varit
Johan Wetterlind, Ordförande
Viktor Claesson, Kassör
Marcus Wetterlind, Sekreterare
Gustav Wetter, Ledamot
I valberedningen sitter
Ann-Sofie Green
Våra revisorer
Monica Claesson
Lennart Edlund

Verksamhetsplan 2014
Tornerspelet
Den 16-17 augusti 2014 kommer årets tornerspel äga rum.
Styrelsens förhoppning är att fortsätta knyta till sig mer folk som är
villiga att arbeta med det förberedande arbetet och genom detta
kunna bilda olika utskott där ansvar delegeras ut och på detta sätt
kunna få mer kontroll på de saker som måste göras. Detta kommer
även underlätta för styrelsen som har varit ansvariga för alla delar.
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Hemsidan
Styrelsen arbetar med att förbättra hemsidan kontinuerligt allt för
att locka fler besökare som ska känna sig manade att komma till
Visingsö.
Näringslivet
Styrelsen vill få till ett samarbete med näringslivet på ön för att
besökarna ska få medeltidskänsla även utanför området.
Aktörer
Styrelsen ska titta på fler/andra aktörer för att kunna få en
kvalitetshöjning på evenemanget.
Marknadsföring
Målsättningen är att kunna vara mer aggressiva i
marknadsföringen och att även titta vidare på
sponsringsmöjligheter.
Beskyddare
Målsättning att fortsätta med ”beskyddarverksamheten” för att
genom detta dels få in kapital i ett tidigt skeende och dels för att få
fler folk engagerade även om det är ett passivt engagemang.
Fredag
Titta på möjligheten att även ha någon form av evenemang under
fredagen.
Området
Titta på att flytta hela tornerspelsområdet till Wisingsborg.
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Bokslut 2013 i sammandrag
Resultaträkning 2013
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga bidrag
Deltagaravgifter
Entréer
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Öresutjämning
Summa intäkter

2013
700,00
7 000,00
12 000,00
306 336,12
15 500,00
12,40
0,00
341 548,52

Budget 2013
3 000,00
10 000,00
9 000,00
299 000,00
3 000,00
500,00
0,00
324 500,00

2012
900,00
10 000,00
7 500,00
298 981,96
450,00
24,00
-0,21
317 855,75

Utgifter
Kostnader lokal/plats
Aktörer
Reklam
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Övriga kostnader
Material kostnader
Mat/Fika
Annonser
Hemsida
Porto
Försäkring
Bensinkostnader
Konferens/Möte
Boende
Resor, transport
Summa kostnader

5 250,00
173 098,00
21 043,00
1 560,00
4 915,32
821,00
13 420,37
10 440,20
32 134,00
323,75
2 058,00
1 010,00
1 632,42
12 170,00
0,00
53 626,00
333 502,06

9 000,00
197 000,00
17 000,00
2 000,00
4 000,00
500,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
500,00
1 000,00
1 100,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00
51 000,00
341 100,00

9 016,00
198 616,00
16 739,00
2 076,50
4017,89
150,00
14 383,75
11 497,23
29 821,00
2323,75
997,00
1 086,00
1 957,77
14 380,00
1 060,00
51 040,00
359 161,89

8 046,38

-16 600,00

-41 306,14

Årets resultat
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Budget 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga bidrag
Deltagaravgifter
Entréer
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Öresutjämning
Eget kapital
Summa intäkter
Utgifter
Kostnader lokal/plats
Aktörer
Reklam
Annonser
Kontorsmaterial
Bankkostnader
Övriga kostnader
Material kostnader
Mat/Fika
Hemsida
Porto
Försäkring
Konferens/Möte
Bensinkostnader
Boende
Resor, transport
Summa kostnader
Årets resultat

Bokslut 2013
700,00
7 000,00
12 000,00
306 336,12
15 500,00
12,40
0,00
31 921,68
373 470,20

Budget 2014
1 500,00
10 000,00
12 000,00
299 000,00
20 000,00
100,00
0,00
39 968,14
382 568,14

5 250,00
173 098,00
21 043,00
32 134,00
1 560,00
4 915,32
821,00
13 420,37
10 440,20
323,75
2 058,00
1 010,00
12 170,00
1 632,42
0,00
53 626,00
333 502,06
39 968,14

11 000,00
180 000,00
25 000,00
35 000,00
2 000,00
4 000,00
500,00
15 000,00
10 000,00
500,00
2 000,00
1 100,00
15 000,00
2 000,00
2 000,00
51 000,00
356 100,00
26 321,68
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Stadgar för Visingsö Tornerspelsförening bildad den 15/2-2011. Antagna 15/2-2011, Reviderade
23/2-2013
§ 1. Förening och hemort
Visingsö Tornerspelsförening (hädanefter ”Föreningen”) är en ideell förening med hemort på Visingsö i Jönköpings kommun.
§ 2. Mål och syfte
Föreningens mål och syfte är att främja kulturella ändamål genom att driva Tornerspel på Visingsö. Föreningen skall vara
öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas.
Föreningen och dess medlemmar skall i alla lägen respektera människors lika värde oberoende av kön, hudfärg eller
politisk/religiös/etnisk/kulturell tillhörighet. Föreningen skall främja jämlikhet mellan olika samhällsgrupper samt jämställdhet
mellan könen. Föreningen skall verka för att engagera fler människor, både unga och äldre, inom Föreningen.
§ 3. Oberoende
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
§ 4. Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1:a Januari till 31:a December.
§ 5. Medlem
Som medlem antas intresserad person som godkänner Föreningens stadgar och betalar den ålagda medlemsavgiften till
Föreningen. Endast medlem som betalat medlemsavgift (se § 13 Rösträtt) har rösträtt på årsmöte. Medlem som allvarligt
skadar Föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på
närmaste årsmöte.
§ 6. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
§ 7. Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för Föreningens framåtskridande.
Styrelsen ansvarar för Föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom
Föreningen. Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar
samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte. Styrelsen består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, två
ledamöter. Endast Aktiv medlem (se § 6 Medlem) kan väljas in i styrelsen.
Styrelseledamöterna väljs enligt följande:
Ordförande: 1 år
Sekreterare: 1 år
Kassör: 1 år
Ledamot: 1 år
Revisor granskar Föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisor väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i
styrelsen och innehar kunskap för granskning. Revisor behöver inte vara medlem i Föreningen.
§ 8. Valberedning
En eller flera medlemmar väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som skall ingå i nästkommande styrelse enligt
föreskrivna stadgar.
§ 9. Årsmöte
Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast 28:e Februari varje år. Styrelsen beslutar
om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste Föreningens medlemmar skriftligen meddelas minst tio dagar i förväg.
Följande punkter skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
- Mötets öppnande
- Mötets behörighet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två protokolljusterare
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Styrelsens ekonomiska rapport
- Revisorns rapport
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Val av valberedning
- Verksamhetsplan
- Budget
- Övriga frågor
- Mötet avslutas
§ 10. Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller minst hälften av Föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På
ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelse behandlas.
§ 11. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ordförande eller kassör är under sexton år kan annan
person utses.
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§ 12. Rösträtt
Endast Aktiv medlem äger rösträtt på årsmöte. Med Aktiv medlem avses person som betalat avgift för Aktivt medlemskap.
På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§ 13. Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda
röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har Föreningens ordförande utslagsröst.
§ 14. Stadgeändring
Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då
stadgeändring skall ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet, i annat fall måste ändringen antas
enhälligt.
§15.Upplösning
Förslag om Föreningens upplösning får framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösningen ska behandlas måste framgå av
kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning skall
Föreningens skulder betalas. Därefter skall Föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med Föreningens syfte och
hemort. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.
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